Leads2Travel lanceert slimme stedentrip vergelijker
PERSBERICHT, 12 januari 2014
De makers van de populaire vliegticket vergelijker Vliegennaar.nl introduceren een innovatieve citytrip
website waar je met behulp van handige tools eenvoudig de stedentrip aanbiedingen van bekende
reisorganisaties kunt vergelijken.
Nu de vraag naar korte, goedkope, ‘dichtbij huis’ vakanties stijgt, maakt Goedkoopstestedentrip.nl het
consumenten gemakkelijk om snel de actuele stedentrip aanbiedingen van reisbureaus en touroperators
te vergelijken. Het nieuwe concept van reiswebsite uitgever Leads2Travel brengt de markt overzichtelijk
in kaart en helpt met slimme functionaliteiten en aanbiedingsoverzichten de goedkoopste citytrip naar je
favoriete bestemming te vinden.
Unieke ‘persoonlijke citytrip search’ service
Zo kunnen ook stedentrippers vanaf nu profiteren van de innovatieve techniek die de uitgever eerder
ontwikkelde voor mensen die opzoek zijn naar goedkope vliegtickets. De populaire Flight Alert service van
www.vliegennaar.nl heeft er op www.goedkoopstestedentrip.nl een zusje bij: dankzij de Citytrip Alert
hoef je niet meer eindeloos zelf te zoeken naar die ene stedentrip aanbieding binnen jouw budget. De site
maakt het je gemakkelijk: meld je aan voor de gratis dienst door op te geven naar welke bestemming je
wilt en wat je maximaal wilt betalen. Je geeft hierbij je e-mailadres op en zodra er dan een aanbieding is
gevonden die aan jouw wensen voldoet, ontvang je bericht per mail.
Korter, goedkoper en dichterbij huis
Met Goedkoopstestedentrip.nl speelt Leads2Travel in op een trend die sinds de crisis in de reissector
zichtbaar is waarbij steeds meer gekozen wordt voor korte vakanties. ‘Het is bekend dat
consumentenbestedingen door bezuinigingsmaatregelen nog steeds onder druk staan, waardoor ook op
vakanties bespaard wordt’ zegt Caroline Ferguson, oprichtster van Leads2Travel. ‘Er wordt nog scherper
op het reisbudget gelet door reiskosten zo laag en reistijd zo kort mogelijk te houden. Stedentrip
vakanties passen goed in dit beeld. Wij willen van toegevoegde waarde zijn door mensen direct de
goedkoopste stedenreizen te presenteren en veel tijd en speurwerk naar de beste deal te besparen ’
aldus Ferguson.
Dat doet de vergelijker voor bestemmingen als Londen, Parijs en Barcelona die populair blijven, maar ook
voor relatief onbekendere en goedkopere citytrip bestemmingen zoals o.a. Warschau, Glasgow en
Lissabon waarvan ze verwachten dat mede door het budgetkarakter van deze steden en het groeiende
aanbod van lowcost vervoerders, de interesse hierin zal toenemen.
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